
 
Segundo o CineSESC, 

foram 180 pessoas a festejar 
conosco o 17º aniversário do 
Grupo Cinema Paradiso. A 
partir das 18 h começaram a 
chegar os amigos do grupo 
para uma confraternização 
afetuosa. Como todo ano 
vem acontecendo, nessas 
festas aparecem desde os 

frequentadores assíduos, até os que há muito não aparecem ou 
pessoas que acompanham o grupo, mas não têm disponibilidade pra ir 
às reuniões quinzenais. Este boletim quinzenal tem sido o instrumento 
de ligação entre as centenas de pessoas que acompanham as 
atividades do grupo. Um pouco antes da festa, 
Gilson Parker, gerente do CineSESC, me 
perguntou quantas pessoas efetivamente 
participam do grupo. Muito difícil responder a 
essa pergunta. O grupo é aberto, mas tem o limite 
de se reunir em uma sala de estar. Quando 
aparecem mais de 20 pessoas, é uma peleja 
organizar a discussão, porque fazemos questão 
de garantir a palavra de todos (aqueles que 
querem se manifestar, ninguém é obrigado a 
falar). Mas justamente porque se manteve aberto, a circulação de 
pessoas se fez de forma natural. É comum que nessas festas anuais 
surjam novas pessoas interessadas em participar das reuniões. Ao 
mesmo tempo, namoros, teses, viagens, mudanças, nascimentos de 
filhos, são acontecimentos que impedem que alguns participantes 
continuem assíduos. Mas nossas festas acabam sendo uma 
oportunidade de reuni-los novamente, o que faz desse momento muito 
mais que uma festa de aniversário. 

Às 19h30 fomos para a sala de cinema e, antes da exibição, 
nosso amigo Carlos Henrique Vicente falou lindas palavras em 
homenagem ao nosso querido Roldan, que nos deixou no dia 29 
último. Seus familiares estavam presentes e sentiram o carinho do 
grupo. Ao final da homenagem, uma salva de palmas! Foi bonito 
homenagear Roldan num templo do cinema, como o CineSESC. 

Exibimos o trailer do próximo filme de Giorgetti – Cara ou Coroa 
– que estreará nos cinemas dia 7 de setembro próximo. Ficamos todos 
instigados, o filme parece ótimo, mas somos suspeitos: o grupo adora 

toda a obra de Giorgetti e, certamente, em setembro esse filme será 
pauta de uma das nossas reuniões. 

Enfim, a exibição do filme escolhido – Pizza – causou muitas 
surpresas. Muitos dos presentes não sabiam que era um 
documentário, outros acharam que seria uma história da pizza. A 
surpresa foi positiva. Giorgetti faz um mapa sociológico de São Paulo 
tendo a pizza como pretexto.  

Diante da força que a pizza adquiriu no cotidiano dos paulistanos, 
o seu consumo envolve muita gente, muitas ocupações. Motoboys, 
guardadores de carros, pizzaiolos, consumidores e até um fotógrafo 
que trabalha numa pizzaria nos brindam com depoimentos deliciosos. 
Dentro do universo dos entregadores, há variações: os motociclistas, 
os ciclistas (malabaristas) e os que entregam a pé, atravessando 
longos corredores, como os da pizzaria que serve unicamente o antigo 

e imenso Edifício Copan. Giorgetti entrevista 
donos de estabelecimentos e trabalhadores de 
todas as regiões da cidade, evidenciando, 
através da pizza, as grandes diferenças sociais e 
de modos de vida daqueles que, de alguma 
forma, se envolvem com a iguaria. O final é 
surpreendentemente forte e eu não vou contar 
pra deixar curiosos os que não viram o filme... 

O debate com Giorgetti e Sérgio Rizzo foi 
ótimo! Sérgio sempre enriquece muito o nosso 

olhar sobre os filmes. Discutimos sobre as dificuldades de exibição dos 
documentários brasileiros e do cinema considerado alternativo e ainda 
pudemos saber um pouco mais sobre o próximo filme de Giorgetti – 
Cara ou Coroa.   Acredito que Ugo sentiu o carinho do grupo, pois me 
perguntou, ao final: “não podemos fazer uma reunião dessas uma vez 
por mês?” Obrigada 
mais uma vez ao 
CineSESC por mais 
essa acolhida tão 
calorosa. Como já disse 
do debate, vocês 
continuarão nos vendo 
muito, pois a 
programação do cinema 
é a nossa cara!  
Cláudia Mogadouro 
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AQUI É O MEU LUGAR 
 

Diretor: Paolo Sorrentino (*) 
 

CINEMA PARADISO 
 Boletim n. 318                                                    São Paulo, 11 de agosto de 2012. 

(*) Nasceu em Nápoles, Itália, em 1970. Ingressou na carreira cinematográfica em 1998, como co-roteirista do filme Polvere di Napole. Trabalhou 
como roteirista, ator e diretor. Realizou os seguintes longas: L’uomo in piú (2001), Le conseguenze dell’amore (2004), L’amico di famiglia (2006), Il 

divo: La espettacolare vita di Giulio Andreotti (2008), Aqui é o meu lugar (2011). Realizou também vários curtas, documentários e séries para TV. 

ECOS DO ANIVERSÁRIO DE 17 ANOS 



 Já havia me manifestado sobre como começou meu amor ao 
cinema na edição número 52 deste jornal, mas, a convite da 
Claudinha, retorno às minhas memórias com alguns acréscimos. 

O primeiro contato com a imagem em movimento, que eu tive 
antes de ter ido ao cinema, foi com um pequeno projetor que meu pai 
tinha. Apesar da pouca idade (antes dos 6 anos), e do tempo que já 
passou, consigo me lembrar desse aparelho, talvez por ter me deixado 
encantada. Era movido a manivela, e tinha uma lâmpada normal 
dentro, o que fazia o projetor esquentar muito. Não tinha som, e a 
manivela precisava ser virada com cuidado, em movimentos 
constantes para as imagens terem efeitos de “cinema”. Elas eram 
projetadas numa parede branca da área de serviço, com um tanque e 
um poço de água do lado. Por se tratar de um lugar aberto e cheio de 
vegetação em volta, era comum termos a companhia de muitos 
insetos voadores, que gostam de luz, às vezes atrapalhando o visual. 

Graças à Internet, 
consegui achar uma foto de 
um projetor igual ao do meu 
pai, e coloco-a aqui, junto ao 
texto, para vocês terem ideia 
de como ele era. Os filmes 
eram feitos com uma 
espécie de papel manteiga 
em tiras longas e enroladas, 
com imagens desenhadas. 
Não sei o tamanho dos 

rolos. As imagens pulavam na tela, para cima e para baixo. Também 
não lembro exatamente quais eram os filminhos que meu pai passava, 
mas sei que eram infantis. Eles tinham poucos minutos de duração. 
Após uma sessão, tínhamos que esperar a máquina esfriar para ver 
outro filme, senão podia pegar fogo!  

Meu pai reunia a criançada da vizinhança aos sábados à noite, 
para assistirem aos filminhos, com direito a pipoca, guaraná e pé-de-
moleque feito por uma das vizinhas. Era noite de festa!  

Li num blog(1) que era, na verdade, um brinquedo para crianças, 
e se chamava Cine-projetor Barlam Infantil. 

Do Cine Barlam ao cinema.  

No jornal 52 mencionei que me lembrava da minha estreia no 
cinema. Fui levada pelo meu pai, e o filme a que assistimos foi 
Marcelino, Pão e Vinho (1955), dirigido por Ladislao Vajda e 
estrelado por Pablito Calvo e Fernando Rey, ator que trabalhou em 
muitos filmes importantes, inclusive do diretor Luis Buñuel.  Fomos ao 
Cine Júpiter, na Penha, zona leste de São Paulo. 

A sensação de que lembro foi a de que abriram as cortinas de 
uma imensa janela! Quando o filme começou, fiquei intrigada. Como 
as pessoas eram grandes! E de onde saíram aqueles frades, os 
animais, as paisagens? Será que estão lá na rua?  Vou vê-los, quando 

sair da sala? Eu estava com apenas 5 anos de idade, e não tinha 
noção de como era uma sala de cinema, e nem mesmo o que era 
cinema. Era de família humilde, morando num bairro periférico de São 
Paulo, com uma infância regadas de gostosas brincadeiras infantis nas 
ruas com muitos amigos. Ainda não tinha televisão. 

Fiquei meio decepcionada com o final. Na verdade, não entendi 
na época. Meu pai teve que me explicar que Marcelino havia morrido e 
foi para os braços de Jesus. Não me convenceu, pois não havia visto 
Marcelino doente. A ideia de morte, para mim, ainda era muito vaga. 
Só havia presenciado mortes de alguns animais de estimação, que 
eram logo esquecidos. Foi preciso chocolate Diamante Negro e drops 
Dulcora para me fazer pensar em 
outras coisas e parar de questionar 
meu pai a respeito da morte de 
Marcelino. 

Meu pai também me levou para ver alguns desenhos no cinema, 
dos quais não lembro muito. Assisti A Noviça Rebelde (1965) e Deu a 
Louca No Mundo (1963).  Fiquei encantada com o primeiro e ri muito 
com o segundo. Então, a televisão entrou em minha casa, e as idas ao 
cinema diminuíram. Porém, assisti a muitos filmes com meu pai na 
televisão, principalmente os faroestes. E tinha a “Sessão da Tarde”, a 
que eu assistia com uma das minhas irmãs. Foram muitas comédias, 
dramas e musicais. Cada vez mais eu me encantava com os filmes, 
mas ansiava para ir ao cinema.  

Um outro filme que também ficou marcado para mim, foi Infâmia 
(The  Children's Hour), dirigido por William Wyler (1961), com Shirley 
MacLaine e Audrey Hepburn nos papéis principais.  Eu ainda era uma 
criança e muito ingênua e não entendi o filme. Pedi explicações aos 
adultos, estes desconversaram e me mandaram ir à rua brincar com 
meus amigos. Quando adulta, revi o filme e pude entender por que 
não me explicaram; os tempos eram outros, a cultura e a formação 
das pessoas também. Hoje, eu explicaria para a minha filha, se ainda 
fosse pequena, caso ela me perguntasse.  

Para quem não assistiu ao filme: é a história de duas professoras 
de uma escola particular que têm suas vidas reviradas quando uma 
das alunas denuncia que havia uma relação homossexual entre elas. 
A avó da aluna espalha o assunto entre os pais e todos tiram as filhas 
da escola. Falar sobre homossexualismo com os filhos nos anos 60, 
não era comum. 

E assim, começou minha paixão por cinema, e continuo cada vez 
mais apaixonada. Prova disso é ter completado, há poucos dias, 300 
edições como diagramadora deste jornal, em 14 anos, o que faço com 
o maior prazer. 

Janete Felix Palma  
(1) - http://www.anosdourados.blog.br/2010/10/imagens-brinquedo-
cineminha-barlam.html

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

COTAÇÃO 2012 
A Invenção de Hugo Cabret ........................... 9,46 
Raul .............................................................. 9,33 
A Separação.................................................. 9,10 
As Neves de Kilimanjaro ................................ 8,89 
O Exótico Hotel Marigold................................ 8,67 
Xingu ............................................................. 8,64 
O Artista ........................................................ 8,60 
Habemus Papam ........................................... 8,58 
Tomboy ......................................................... 8,50 
Deus da Carnificina........................................ 8,50 
Fausto ........................................................... 8,32 
Na Estrada .................................................... 7,20 
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DE MARCELINO A INFÂMIA 

FUNDO FINANCEIRO DO GRUPO CINEMA PARADISO 
Reativamos nosso fundo para algumas despesas que temos ao 
longo do ano. A doação voluntária pode ser feita em qualquer 

valor, mas pedimos que, ao depositar, nos avise no e-mail: 
estherstiel12@gmail.com A conta de poupança é:  

Banco: Caixa (104), ag 0239, op 013, nº da conta 8247-5 
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